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Sentrale endringer i NFFs lov og reglementer foran 2019-sesongen
NFF vil med dette rundskrivet orientere kretsene, klubbene i Eliteserien, OBOS-ligaen,
PostNord-ligaen, Norsk Tipping-ligaen, Toppserien, 1. divisjon kvinner, Eliteserien Futsal og
Supporteralliansen om de mest sentrale endringene i NFFs lov og reglementer, som er
gjeldende for fotballsesongen 2019.
Nytt Lov- og reglementshefte vil trykkes og sendes ut til klubber og kretser i begynnelsen av
april. Oppdatert lov og reglementer finnes på www.lovdata.no (link finnes på www.fotball.no
– Regler og retningslinjer).
NFFs lov er endret av forbundstinget, mens reglementene er endret av forbundsstyret.
Endringer i Kampreglementet og Breddereglementet følger egne prosesser, der
forbundsstyret vedtar endringer etter innstillinger fra henholdsvis Konkurranseutvalget og
Breddeutvalget. Under gis en oversikt over endringene siden forrige sesong.
NFFs lov:
§ 6-9 Påtalenemnd
(1) Påtalenemnda består av leder og tre medlemmer. Alle velges av forbundstinget for fire
år. Leder skal være jurist.
Merknad: Påtalenemnda utvides med ett medlem, slik at det nå er leder og tre medlemmer.
§ 6-13 Kretslederkomité
(1) Kretslederkomiteen består av en av forbundsstyrets visepresidenter som leder og
samtlige kretsledere som medlemmer.
(2) Kretslederkomiteens oppgave er å fremme breddefotballens interesser og bedre deres
rammebetingelser.
Det som tidligere het Breddekomité erstattes med en kretslederkomité og tas med i loven.
§ 8-8 Klubblisens 2. divisjon menn
(1) Deltakelse i 0., 1. og 2. divisjon menn og 0. divisjon kvinner krever klubblisens. Klubb
som er kvalifisert til disse divisjoner, må søke forbundet om lisens etter
klubblisensreglementet. Klubber som får sin lisens trukket tilbake, vil spille påfølgende
sesong i øverste divisjon som ikke krever den aktuelle klubblisens.
Merknad: Bestemmelsen presiserer at konsekvensen av at en klubblisens trekkes tilbake, er
at den klubben det gjelder rykker ned til øverste divisjon som ikke krever den aktuelle
klubblisensen. § 12-7 (3) endres tilsvarende. Klubblisensreglementet endres tilsvarende.
§ 12-2 (1) bokstav h, alder 13-årsklasse
h) Gutt/jente 13-årsklasse: Spillere må være under 13 år, men ha fylt 9 10 år, ved årets
begynnelse.
Merknad: Nedre aldersgrense i 13-årsklassen heves med ett år for å tilfredsstille
barneidrettsbestemmelsene. Breddereglementet endres tilsvarende.
§ 12-7 (2) Kvalifisering til Eliteserien
Lag nr. 5 spiller kvalifiseringskamp hjemme mot lag nr. 6. Vinneren av den kampen spiller
bortekamp mot lag nr. 4. Vinneren av den kampen spiller bortekamp mot lag nr. 3. Vinner
av den kampen spiller kvalifiseringskamper, hjemme og borte etter trekning mot lag nr. 14 i
0. divisjon om plass i 0. divisjon neste sesong. Forbundsstyret kan vedta å erstatte
hjemme/bortekampene med én kamp på nøytral bane, dersom det av helt spesielle hensyn
er nødvendig.
Merknad: Endringen innebærer justering av kvalifiseringsordningen opp fra OBOS-ligaen,
ved at lag nummer fire, fem og seks først spiller om å delta i kvalifiseringskampen mot lag
nummer tre. Kampreglementet endres tilsvarende.
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§ 12-7 (4) og (5): Nedrykk/opprykk 3. divisjon
(4) 3. divisjon menn består av 6 avdelinger à 14 lag. Avdelingsvinnerne rykker opp i 2.
divisjon. Lag nr. 11, 12, 13 og 14 i hver avdeling rykker ned i 4. divisjon.
(5) 4.divisjon menn er kretsserie og administreres av kretsene. Kretsene skal kvalifisere 18
lag for opprykk etter følgende fordelingsnøkkel:
- Finnmark, Troms, Hålogaland og Nordland totalt tre lag.
-Sogn og Fjordane, Agder, Indre-Østland og Akershus ett lag hver - totalt fire lag.
-Vestfold og Østfold ett lag.
-Buskerud og Telemark ett lag.
-Nordmøre/Romsdal og Sunnmøre ett lag.
-Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Oslo to lag hver - totalt åtte lag.
Kretsene står fritt i å organisere 4. divisjon i flere avdelinger samt innføre
kvalifiseringsordninger for opprykk.
Merknad: Antall lag som rykker ned fra hver 3. divisjonsavdeling reduseres fra fire til tre. Det
vil være opp til kretsene å organisere 4. divisjon, så lenge de sørger for at antall lag som
rykker opp fra hver krets er i samsvar med det som følger av bestemmelsen.
Kampreglementet endres tilsvarende.
§ 12-7: 0. og 1. divisjon kvinner, med overgangsordning
Fra 2019 (overgangsordning):
(6) 0. divisjon kvinner består av 12 lag i én avdeling. Forbundsstyret bestemmer hvert år
divisjonens navn. Klubbene må ha forbundsstyrets godkjennelse gjennom lisens som
profesjonell klubb, jfr. lovens § 8-8. En klubb som ikke meddeles lisens, gis anledning til å
delta i 1. divisjon. Vinneren er årets seriemester. Lag nr. 10 spiller kvalifiseringskamp,
hjemme og borte etter trekning, mot vinner av 1. divisjon om plass i 0. divisjon neste
sesong. Lag nr. 11 og 12 rykker ned i 1. divisjon.
(7) 1. divisjon kvinner består av 12 lag i én avdeling. Forbundsstyret kan stille vilkår for
deltakelsen, jf. loven § 8-8 (4). Lag nr 1 spiller kvalifiseringskamp, hjemme og borte etter
trekning, mot lag nr. 10 i 0. divisjon om plass i 0. divisjon neste sesong. Lag nr. 8 spiller
kvalifiseringskamper, hjemme og borte etter trekning, mot vinneren av sluttspill mellom
avdelingsvinnere av 2. divisjon, om plass i 1. divisjon neste sesong. Forbundsstyret kan
vedta å erstatte hjemme/bortekampene med én kamp på nøytral bane. Lag nr. 9, 10, 11 og
12 rykker ned i 2. divisjon.
(8) Forbundsstyret fastsetter hvor mange lag som skal spille i 2. divisjon kvinner og deler
disse inn i avdelinger. Ved sammensetningen av avdelingene skal forbundsstyret ta
geografiske hensyn. Det kan være flere avdelinger i samme krets, men avdelingene kan
også settes sammen kretsvis eller regionalt. Avdelingsvinnerne spiller sluttspill mot
hverandre. Vinneren av sluttspillet spiller kvalifiseringskamper, hjemme og borte etter
trekning, mot lag nr. 8 i 1. divisjon om plass i 1. divisjon neste sesong. Forbundsstyret kan
vedta å erstatte hjemme/bortekampene med én kamp på nøytral bane. Nedrykk skjer etter
kretsens bestemmelser.
Fra 2020:
(6) 0. divisjon kvinner består av 10 lag i én avdeling. Forbundsstyret bestemmer hvert år
divisjonens navn. Klubbene må ha forbundsstyrets godkjennelse gjennom lisens som
profesjonell klubb, jfr. Lovens § 8-8. En klubb som ikke meddeles lisens, gis anledning til å
delta i 1. divisjon. 0. divisjon kvinner spilles som et grunnspill og et sluttspill. I grunnspillet
spiller hvert lag mot hverandre hjemme og borte, 18 serierunder. I sluttspill om
seriemesterskap spiller lag nr. 1-4 i grunnspillet mot hverandre hjemme og borte, 6
serierunder. Poeng oppnådd i grunnspillet strykes og erstattes med et poengsystem der
vinner av grunnspillet starter med 6 poeng, nr.2 i grunnspill med 4 poeng, nr. 3 2 poeng og
nr. 4 uten poeng. Samtlige starter med målforskjell 0-0. Vinneren er årets seriemester.
I sluttspill om nedrykk spiller lag nr. 5-10 i grunnspillet i 0. divisjon samt nr. 1 og 2 i 1.
divisjon etter endt grunnspill mot hverandre en kamp, 7 serierunder. Hjemmebane avgjøres
ved trekning.
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Poeng oppnådd i grunnspillet strykes før sluttspill.
Lag nr. 7 og 8 i sluttspillet rykker ned i 1. divisjon. Lag nr. 6 spiller kvalifiseringskamp,
hjemme og borte etter trekning, mot vinner av sluttspillet i 1. divisjon om plass i 0. divisjon
neste sesong.
(7) 1. divisjon kvinner består av 10 lag i én avdeling. Forbundsstyret kan stille vilkår for
deltakelsen, jf. loven § 8-8 (4). 1. divisjon spilles som et grunnspill og et sluttspill. I
grunnspillet spiller hvert lag mot hverandre hjemme og borte, 18 serierunder. Nr. 1 og 2 i
grunnspillet deltar deretter i et sluttspill sammen med nr. 5-10 i 0. divisjon.
Lag nr. 3-10 i 1. divisjon spiller deretter mot hverandre en gang, 7 serierunder.
Hjemmebane avgjøres ved loddtrekning. Lagene tar med seg samtlige poeng oppnådd i
grunnspillet.
Vinner av sluttspillet spiller kvalifiseringskamp, hjemme og borte etter trekning, mot nr. 6 i
sluttspill 0. divisjon om plass i 0. divisjon neste sesong.
Lag nr. 11 og 12 7 og 8 i sluttspillet rykker ned i 2. divisjon.
Merknad: Endringen innebærer at antall lag på de to øverste nivåene for kvinner kuttes fra
tolv til ti lag, og at det innføres sluttspillordninger. Overgangsordningen i 2019 innebærer at
flere lag rykker ned, og at det vil bli vanskeligere å rykke opp. Kampreglementet endres
tilsvarende.
§ 16-1 (2) Endringer i NFFs lov
(2) Et enstemmig forbundsstyre kan, hvor det anses påkrevd, foreta foreløpige endringer i
lov og reglementer vedtatt av forbundstinget etter at lovkomiteen er hørt. Forbundsstyret
kan foreta nødvendige endringer i NFFs lov for å sikre at regelverket er i samsvar med
NIFs og internasjonalt særforbunds regelverk. Slike endringer skal legges frem for første
forbundsting. Endringene må godkjennes av idrettsstyret.
Merknad: Endringen innebærer en formalisering av NFFs forpliktelse til å endre sitt
regelverk dersom dette kreves av NIF. Det er ventet endringer i NIFs lov i forbindelse med
Idrettstinget i mai, og NFF vil foreta endringer i NFFs lov som følge av endringer i NIFs lov
dersom det er nødvendig.
Reaksjonsreglementet
§ 4-3 Kamper som blir avbrutt eller kjent ugyldig
(1) Spiller hefter for utvisning, men ikke for advarsel, og trener eller leder hefter for
bortvisning, gitt i kamp selv om kampen blir avbrutt eller senere kjent ugyldig. Spiller
hefter for utvisning og advarsel gitt i kamp selv om kampresultatet endres etter kap. 5.
Merknad: Presisering av regelverket, slik at konsekvensene ved bortvisning blir de samme
som ved utvisning, der kampen blir avbrutt eller kjent ugyldig.
§ 4-3 Kamper som blir avbrutt eller kjent ugyldig
(2) Dersom en kamp ikke blir spilt eller blir avbrutt, regnes ikke karantener som sonet i
denne kampen. Karantener regnes som sonet i kamp som spilles ferdig, selv om denne
senere blir kjent ugyldig.
Merknad: Endringen tydeliggjør at når et lag uteblir fra kamp, regnes ikke denne kampen
som en soningsarena. Endringen innebærer en stadfestelse av tidligere regelverk og
praktisering
§ 4-6 Soning av karantene
Soning kan kun skje i kamp der spilleren ellers ville vært spilleberettiget. Flere karantener
som utløses i samme kamp, sones fortløpende. Karantene som blir overført til påfølgende
sesong sones i den aldersklassen der spilleren fyller alderskravene.
Merknad: Endringen innebærer en stadfestelse av tidligere regelverk og praktisering, og
innebærer at dersom en spiller i samme kamp først får gult kort som innebærer at spilleren
skal sone neste kamp, deretter direkte rødt, skal spilleren sone fortløpende, først for gule kort
og deretter for utvisningen, der karantenen fastsettes av NFFs disiplinærutvalg eller av
kretsene.
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§ 4-14 Utvisning i seriespill
(3) Etter at klubben har mottatt informasjon i henhold til første ledd siste setning om at det
er ilagt karantene for mer enn én kamp eller om at disiplinærutvalget har oversendt saken
til doms- og sanksjonsutvalget etter § 4-24 (3), kan ikke spilleren delta for laget han/hun
ble utvist for før soning har funnet sted. Spilleren må også sone én kamp for andre lag
han/hun deltar på, dersom dette laget spiller før opprinnelig soning har funnet sted.
Spilleren kan likevel spille NM-kamp der det er ilagt karantene på to kamper. I perioden
mellom det aktuelle lagets siste obligatoriske kamp før ferieoppholdet og første
obligatoriske kamp etter ferieoppholdet samt mellom siste obligatoriske kamp i
høstsesongen og første obligatoriske kamp i vårsesongen, kan spilleren likevel delta i
privatkamper. Når særlige forhold tilsier det, kan avgjørelsesmyndigheten etter søknad
tidsbegrense karantenen.
Merknad: Endringen medfører at soning for utvisning skal begrenses for spillere som deltar
på flere lag, ved at soningen i hovedsak skal skje på laget spilleren ble utvist for, med tillegg
av én kamp for øvrige lag som spilleren deltar på.
§ 5-7, Avvisning
(1) Protesten skal avvises i følgende tilfeller:
a) der den ikke gjelder forhold som nevnt i § 5-3,
b) der den er fremsatt av andre enn dem som er protestberettigede etter § 5-4,
c) der fristene for å varsle protest etter § 5-5 (1) til (3) ikke er overholdt,
d) der protestfristen i § 5-5 (4) ikke er overholdt,
e) der formkravene i § 5-6 (1) ikke er oppfylt, og
f) der gebyr ikke er betalt innen protestfristens utløp, jf. § 5-6 (2).
(2) Avgjørelsesmyndigheten kan i særlige tilfeller ta protesten til behandling selv om
fristene i §§ 5-5 og/eller 5-6 er oversittet.
Merknad: Avvisningsreglene i protestsaker har ikke regulert hva som skjer der protest inngis
av andre enn klubbens leder eller andre med særskilt fullmakt. Endringen innebærer at
klubbledelsen må ta stilling til om det skal inngis protest, slik at dette ikke kan besluttes av
den enkelte lagleder eller spiller.
Kampreglementet
§ 2-8 Deltakelse på lavere seniorlag
(1) Stiller en klubb med flere lag i samme aldersklasse, og det høyere rangerte laget spiller i
en serie hvor det er tillatt med maks fem innbyttere, må en spiller for å være spilleberettiget
i obligatorisk kamp for andrelaget eller lavere rangert lag, ikke ha spilt fra start av i et
høyere rangert lags siste obligatoriske kamp, uavhengig av om kampen ble spilt i serie eller
NM. Dette gjelder selv om kampen ble avbrutt eller senere kjent ugyldig. Spiller det lavere
rangerte laget ved seriestart før det høyere rangerte laget, er det kun spillere som ikke
spilte for det lavere rangerte laget som kan starte spille sesongens første obligatoriske
kamp for det høyere rangerte laget.
Merknad: Endringen innebærer en innskrenking av hvilke spillere som kan delta i høyere
rangert lags første obligatoriske kamp, dersom lavere rangert lag spiller før det høyere
rangerte laget. Dersom det lavere rangerte laget spiller flere kamper før høyere rangert lags
første kamp, gjelder begrensningen for alle spillere som har spilt én eller flere av det lavere
rangerte lagets kamper.
§ 2-9 Antall innbyttere
(1) Lag som deltar i 0. – 2. divisjon menn og 0. og 1. divisjon kvinner kan benytte inntil tre
innbyttere. Lag som deltar i NM senior, samt kvalifiseringsspill til 0. – 2. divisjon menn og 0.
og 1. divisjon kvinner, kan benytte inntil tre innbyttere og i tillegg en fjerde innbytter i
ekstraomganger. Spillere som er byttet ut, kan ikke settes inn igjen.
Merknad: I tråd med endringer i spillereglene åpnes det for å benytte en fjerde innbytter i
ekstraomganger.
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Breddereglementet
§ 2-2.Aldersklasser, spillform, spilletid, divisjoner og avdelinger
(1) NFFs konkurranser er inndelt i følgende aldersklasser, med disse spilletider og krav til
alder for deltakelse:
i)Gutt/jente 12-årsklasse: 2 x 30 35 minutter spilletid. Spillere må være under 12 år, men
ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 7 9 spillere på banen samtidig,
inkludert målvakt.
k)Gutt/jente 10-årsklasse: 2 x 25 30 minutter spilletid. Spillere må være under 10 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 7 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt.
n)Gutt/jente 7-årsklasse: 2 x 25 20 minutter spilletid. Spillere må være under 7 år ved årets
begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 3 spillere på banen samtidig. inkludert målvakt.
o)Gutt/jente 6-årsklasse: 2 x 15 20 minutter spilletid. Spillere må være under 6 år ved årets
begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 3 spillere på banen samtidig.
Merknad: Det er vedtatt endringer i spilletid i 6-, 10- og 12-årsklassene. I 7-årsklassen
innføres det treerfotball, som i 6-årsklassen.
§ 2-2.Aldersklasser, spillform, spilletid, divisjoner og avdelinger
(4) Kvinner kan delta på lag for menn i samtlige klasser. I Old boysklassen må deltakende
kvinner ha fylt 28 år ved årets begynnelse. I aldersbestemte klasser kan kretsen etter
søknad, i enkeltsaker, gi dispensasjon for at en gutt kan delta i jenteklasser.
Merknad: Endringen stadfester gjeldende praksis, og presiserer at en klubb må søke om
dispensasjon for at en gutt skal kunne delta i jenteklasser.
§ 2-9.Sammensatte lag og bedriftslag
(1) Der det er nødvendig for å gi et kamptilbud, kan kretsen eller forbundsstyret i alle
aldersklasser etter søknad godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.
Godkjenningen gjelder for én sesong om gangen. I seniorklassene kan ikke sammensatte
lag delta høyere enn i 4. divisjon for menn eller 2. divisjon for kvinner, og kan ikke rykke
opp fra dette nivået. Sammensatte lag kan ikke delta i NM.
(5) Bedriftslag kan etter søknad gis tillatelse til å delta i det ordinære seriespill. Med de
begrensninger som følger av forrige setning gjelder de alminnelige reglene om opp- og
nedrykk og mesterskap i seriespill for sammensatte lag. Bedriftslag som deltar i ordinært
seriespill aksepterer gjennom påmeldingen til seriespillet at NFFs bestemmelser gjelder for
dette. Det samme gjelder for den enkelte spiller som deltar for bedriftslag.
Merknad: Endringen fjerner muligheten for bedriftslag til å delta i NFFs konkurranser.
Endringen presiserer også at sammensatte lag ikke kan rykke opp fra 4. divisjon menn eller
2. divisjon kvinner, selv om de sammensatte lagene endrer til et ordinært lag mellom
sesongene.
§ 2-11.Deltakelse på lavere seniorlag
(1) Stiller en klubb med flere lag i samme aldersklasse og det høyere rangerte laget spiller i
en serie hvor det er tillatt med maks 5 innbyttere, er spillere som har spilt fra start i det
høyere rangerte lagets siste obligatoriske kamp ikke spilleberettiget for lavere rangert lag.
Spillere benyttet som innbyttere i det høyrere rangerte lagets siste obligatoriske kamp er
spilleberettiget for det nærmeste lavere rangerte laget, men ikke for enda lavere rangert
lag. Disse begrensninger gjelder selv om det høyere rangerte lagets kamp ble avbrutt eller
senere kjent ugyldig. Spiller det lavere rangerte laget ved seriestart før det nærmeste
høyere rangerte laget, er det kun spillere som ikke spilte for det lavere rangerte laget som
kan starte spille sesongens første obligatoriske kamp for det høyere rangerte lagte.
Tilsvarende gjelder i andre obligatoriske kamper der det lavere rangerte laget spiller før
det nærmeste høyere rangerte lagets første obligatoriske kamp.
Merknad: Endringen innebærer en innskrenking av hvilke spillere som kan delta i høyere
rangert lags første obligatoriske kamp, dersom lavere rangert lag spiller før det høyere
rangerte laget. Dersom det lavere rangerte laget spiller flere kamper før høyere rangert lags
første kamp, gjelder begrensningen for alle spillere som har spilt én eller flere av det lavere
rangerte lagets kamper.
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§ 2-21 Kamprapport
(2) I kamper i 4. og lavere divisjoner menn, samt 2. og lavere divisjoner kvinner samt
aldersbestemte klasser skal lagene senest 15 minutter før kampstart fylle ut navn og
draktnummer på inntil 18 spillere, samt navn på lagets ansvarlige leder eller trener. Lag
som ikke har 18 aktuelle spillere ved kampstart, kan fylle inn resterende navn hos
dommeren i pausen. Spillere må være oppført i kamprapporten før de kan delta i kampen.
Forbundsstyret og krets kan for serier de administrerer, bestemme at også spillernes
fødselsår skal føres inn i kamprapporten. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke
dommeren etter kampen for å kontrollere, oppdatere og signere kamprapporten. Øvrige
opplysninger i kamprapporten fylles ut av kampens dommer.
(3) I kamper i aldersbestemte klasser skal lagene senest 15 minutter før kampstart fylle ut
navn og draktnummer på inntil 18 spillere, samt navn på lagets ansvarlige leder eller
trener. Lag som ikke har 18 aktuelle spillere ved kampstart, kan fylle inn resterende navn
underveis eller etter kampen. Spillere skal være oppført i kamprapporten, eller det skal
leveres navn til dommeren, før de kan delta i kampen. Forbundsstyret og krets kan for
serier de administrerer, bestemme at også spillernes fødselsår skal føres inn i
kamprapporten. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke dommeren etter kampen for å
kontrollere, oppdatere og signere kamprapporten. Øvrige opplysninger i kamprapporten
fylles ut av kampens dommer.
Merknad: Endringen innebærer at det skilles noe mellom senior og aldersbestemte klasser
når det gjelder kriteriene for utfylling av kamprapport. Endringen skjer etter at kretsene har
signalisert at bestemmelsene oppleves som unødig rigide i aldersbestemte klasser.
§ 4-3 Plassering på tabellen
(3) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det
lag foran som har best målforskjell. Har noen av lagene fått registrert 3-0 etter
Breddereglementet § 9-2, § 9-6 eller Reaksjonsreglementet § 5-10, skal resultatene mot de
motstandere det gjelder, for beregningen av målforskjell regnes for 3-0 i tilsvarende
kamper også for de øvrige lag som står likt etter (1) og (2).
Merknad: Breddereglementet § 4-3 angir hvordan lagenes plassering på tabellen skal
fastsettes. Av bestemmelsens tredje ledd fremgår at når lag står likt etter at reglene i første og
andre ledd er tatt i betraktning, så skal målforskjell være avgjørende. For det tilfelle at et eller
flere lag har fått registrert 3-0 etter breddereglementet §§ 9-2 (uteblivelse fra kamp), 9-6
(arrangementsmessige feil) eller reaksjonsreglementet § 5-10 (protestsak), så skal resultatene
mot de motstandere det gjelder, regnes for 3-0 i tilsvarende kamper også for de øvrige lag
som står likt. NFFs ankeutvalg hadde i 2017 til behandling en sak hvor det fremkom at det
var usikkerhet knyttet til om regelen også innebærer at poengene i tilsvarende kamper skal
justeres. Ankeutvalget avviste dette, men mente det kunne være hensiktsmessig å nevne dette
særskilt i reglementsteksten. Endringen har til hensikt å klargjøre plassering av tabellen i
slike tilfeller.
§ 4-4 Kvalifiseringsspill. Sluttspill.
(5) I seniorklassene spilles ekstraomganger på 2x15 minutter. I aldersbestemte klasser
spilles ekstraomganger på 2x5 minutter.
Merknad: Endringen innebærer en presisering av lengden på ekstraomganger i
aldersbestemte klasser og i seniorklassene.
§ 6-3 Deltakelse og spilleberettigelse
(4) Hvis en futsalklubb melder på lag i en fotballturnering, må futsalklubben, for å benytte
spillere som også er spilleberettiget for en fotballklubb, ha fotballklubbens skriftlige
tillatelse til å benytte spilleren i turneringen. I tillegg må turneringsreglementet åpne for
bruk av spillere fra andre klubber, og det må fremgå av invitasjonen til turneringen.
Tilsvarende gjelder der en fotballklubb melder på lag i en futsalturnering.
Merknad: Deltakelse i ordinær fotball for to ulike klubber, en fotballklubb og en futsalklubb,
bryter med den generelle regelen om at en spiller ikke kan spille for to klubber i samme
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tidsrom (Overgangsreglementets §1-3, 4.ledd). Regelendringen tar sikte på å presisere at
futsalklubber som skal delta i ordinære fotballturneringer, må ha tillatelse fra spillerens
fotballklubb for at denne skal kunne delta for futsalklubben.
§ 9-2 Virkninger av å utebli eller å trekke seg fra kamp
(2) Lag som uteblir fra seriekamp uten gyldig grunn, skal ved første gangs uteblivelse
regnes for å ha tapt kampen med resultat 0-3. Ved ny uteblivelse i samme sesong skal laget
- med mindre særlige forhold tilsier noe annet - utelukkes fra fortsatt spill i inneværende
sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning
som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker
seg fra serien. Lag som uten gyldig grunn uteblir fra kamper i kvalifiserings- eller sluttspill
etter § 4-4 skal – med mindre særlige forhold tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill i
kvalifiserings- eller sluttspillet, og alle lagets kamper i kvalifiserings- eller sluttspillet
annulleres.
Merknad: Endringen innebærer at lag som uteblir fra sluttspill/kvalifiseringskamper skal
utelukkes fra videre spill.
Overgangsreglementet:
§ 3-5 Tredjeparts eierskap i spillere
Ingen klubb eller spiller kan inngå avtale som gir tredjepart rett til andel av økonomisk
kompensasjon ved fremtidig overgang. Med tredjepart menes alle andre enn de to klubbene
overgangen foretas mellom og eventuelle tidligere klubber spilleren har vært registrert for.
Fotnote: Bestemmelsen er basert på FIFAs Regulation om the Status and Transfer of
Players art. 18ter
Merknad: FIFAs bestemmelser om tredjeparts eierskap pålegger de nasjonale forbundene å
innføre tilsvarende bestemmelser i eget regelverk. Ordlyden er basert på FIFAs regelverk.
Futsalreglementet:
§ 2-2 Aldersbestemmelser mv.
(1) I klassen senior menn/kvinner må spillere ha fylt 14 år ved årets begynnelse.
Aldersgrensene regnes fra 1. januar i det kalenderåret konkurransen starter. Hvert lag kan
ha inntil 5 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt. Øvrig klasseinndeling og
aldersbestemmelser er regulert i Breddereglementet § 2-2 til § 2-4.
Merknad: Det er nødvendig å presisere aldersgrensen for å klargjøre at aldersbestemmelsen
gjelder hele sesongen og ikke påvirkes av nytt kalenderår.
Avslutning
Klubbene bes merke seg de ulike punktene i brevet. NFF benytter anledningen til å ønske
samtlige klubber og kretser lykke til med årets sesong.

Med vennlig hilsen
NORGES FOTBALLFORBUND

Nils Fisketjønn
Direktør Konkurranseavdelingen

Espen Auberg
Leder juridisk seksjon
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